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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yng berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan memberatkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan
16

 

Corporate social responsibility adalah tentang nilai dan standar yang 

dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, 

beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih 

luas.
17

 

Menurut Frederick corporate social responsiveness menunjukan 

kapasaitas suatu korporasi dalam memberikan respon terhadap tekanan sosial. 

Tindakan yang nyata sebagai suatu tanggapan atau untuk memperoleh bentuk 

tanggapan secara umum bagi masyarakat merupakan focus dari konsep 

corporate social responsiveness
18

 

Menurut Bowem corporate social responsibility sebagai kewajiban 

pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti 

                                                             
16  Hendrik budi untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : sinar grafika, 2008), 

h.1 
16 

Elvinaro Andrianto dan Dindin M Machfudz, Efek Kedermawanan pebisnis dan CSR, 

(Jakarta : kompas gramedia,2011), h.36 
18 Ismail Solihin, corporate social responsibility,( Jakarta : salemba empat, 2008), h.71 
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garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 

Definisi tersebut kemudian di perbarui oleh davis yang menyatakan bahwa 

keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya 

sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis lansung perusahaan.
19

 

Edi Suharto berpendapat bahwasannya corporate social responsibility 

adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiantan-kegiatannya pada masyarakat dan 

lingkunggan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang 

sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 

kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku nasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
20

 

Dengan kata lain CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan 

sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan 

lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan 

profesional.
21

 

Pada tahun 2005 pakar pemasaran Philip Kotler bersama Nancy Lee 

mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk 

memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan 

bisnis dan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut 

mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan, sedangkan 

                                                             
19

 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility(tanggung jawab sosial korporasi), 

(Bandung:alfa beta, 2014), h.86 
20

 Edi Suharto, CSR & comdev investasi kreatif perusahaan di era globalisasi (Bandung: 

alfa beta, 2010),h.10 
21
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istilah kesejahteraan komunitas termasuk didalamnya adalah kondisi 

kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan
22

 

 

B. Dasar Hukum Corporate social responsibility 

CSR di Indonesia secara normatif sudah diwajibkan berdasarkan 

undang-undang, sehingga CSR memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu 

tanggung jawab mentaati hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan hidup (environmental and social responsibility).
23

  

Seperti kita ketahui bersama pemerintah telah mengeluarkan keputusan 

tentang corporate social responsibility (CSR) bagi perseroan terbatas (PT) dan 

tertuang pada pasal 74 UU NO.40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi 

PT, yaitu :
24

 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

meperhatikan kepatuhan dan kewajiban. 

3. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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 Poerwanto, Corporate Social Responsibility Menjinakan Gejolak Sosial di Era 

Pornografi, (Yogyakarta : pustaka pelajar,2010), h.19 
23 Candra Irawan, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia, (Bandung : 

Mandar Maju, 2013) h.25 
24

 Firsan nova, public Relation, (Jakarta : media bangsa, 2012)h.316 
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggug jawab sosial dan linkungan 

diatur dengan pemerintah. 

Dalam pasal 15 UU NO. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 

ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban yaitu : 

a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan 

kepada badan koordinasi penanaman modal; 

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; dan 

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian sudah dapat dijelaskan bahwa konsep CSR bukan 

hanya kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 UU NO.40 tahun 2007 

dan pasal 15 NO. 25 tahun 2007 menjadi kewajiban yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hokum, akan tetapi khusus hanya bagi 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam atau yang menanmkan modalnya di Indonesia 

 

C. Prinsip dan Jenis-jenis Corporate Social Rensponsibility 

 Seacara umum, prinsip-prinsip Corporate social responsibility 

berdasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tatakelola 

perusahaan yang baik (Good governance).  Prinsip-prinsip dari Corporate 

social responsibility adalah sebagai berikut :
25

 

                                                             
25

 Mohammad Arief Rahmadhani, Pengaruh penerapan program corporate social 

responsibility (CSR) terhadap loyalitas nasabah pada Bank Muamalat cabang Pekanbaru ditinjau 

menurut Ekonomi Islam, Skripsi 2015, h.39 
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1. Prioritas Korporat 

Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertnggi korporat 

dan penentu utama pembangunan berkelanjutan.  

2. Manajemen terpadu 

Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek kedalam setiap 

kegiatan bisnis sebaga satu unsr menejemen dalam semua fungsi 

manajemen 

3. Proses Perbaikan 

Secara kesinambungan memperbaki kebijakan, program dan kinerja 

sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakir dan memahami 

kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut 

4. Pendidikan Karyawan 

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi 

karyawan. 

5. Pengkajian 

Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau 

proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas ata meninggalkan lokasi 

pabrik. 

6. Produk dan jasa mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak 

negatif secara sosial. 

7. Informasi publik. 

Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, 

distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, 

penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa. 
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8. Fasilitas dan operasi 

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta 

menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak 

sosial. 

9. Memberi sumbangan  

Sumbangan untuk usaha bersama, pegembangan kebijakan publik 

dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta 

lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesdaran tentang tanggung 

jawab sosial. 

10. Pencapaian dan pelaporan 

Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara 

berkala dan mangkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan 

peraturan perundang-undangan dan meyampaikan informasi tersebut pada 

dewan direksi, pemegang saham, dan pekerja. 

Pemilihan program kegiatan Corporate social responsibility yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan tergantug kepada tujuan pelaksanaan Corporate 

social responsibility yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kolter dan Lee 

menyebutkan ada enam kategori program Corporate social responsibility. 

Adapun keenam jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut.
26

 

1. Cause promotion  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap permasalahan sosial atau untuk penggalangan dana, partisipasi 
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masyarakat dan perekrutan tenaga suka rela. Untuk merndukung program 

ini, perusahaan menydiakan dana dan sumber daya.   

2. Cause related marketing (CRM) 

Program ini merupakan komitmen dari perusahaan untuk 

menyumbangkan penghasilan penjualan produk tertentu dan sumbangan 

ini digunakan untuk kegiatan sosial. 

3. Corporate Social Marketing (SCM) 

Perusahaan mengembagkan dan melaksanakan kampanye untuk 

mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dan keselamatan publik. Menjaga kelestarian hidup, serta 

meningkatkankan kesejahteraan masyarakat. Dalam kampanye SCM 

lebih banyak focus untuk mendorong perubahan prilaku yang berkaitan 

dengan isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan 

serta keterlibatan masyarakat. 

4. Corporate philanthropy 

untuk program ini perusahaan memberikan sumbangan langsung 

kepada alangan masyarakat tertentu dalam bentuk derma. Yaitu seperti 

pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-

cuma. 

5. Commonity volunteering 

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan 

pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna 

membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat 

menjadi sasaran program 
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6. Socially responsible business practice 

Perusahaan melakkan aktivitas bisnis melamaui aktivitas bisnis 

yang diwaibkan oleh hokum serta melaksanakan investasi yang 

gmendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

komonitas dan memelihara lingkungan.  

Menurut Hendrik Budi Untung dalam bbukunya, ada 10 manfaat yang 

akan diterima perusahaan dalam menerapkan program Corporate social 

responsibility, yaitu
27

 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial. 

c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

d.  Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Merduksi biaya, misal terkait dampak pemuangan limba. 

g. Memperaiki hubungan dengan stakholders. 

h. Memperbaiki hubngan dengan regulator. 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapat penghargaan. 

 

D. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Menurut Brosdshaw dan Vogel, dalam kajian ruang lingkup CSR ada 

tiga dimensi yang harus di perhatikan, yaitu 
28

: 
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 R.Dwi, 1998. Peran Akuntansi Sosial dala Menilai Tanggung Jawab Sosial, Abstrak 

Tesis, riset pada pabrik Gula Kebon Agung (Malamg, Dalam Busra Azheri 2010) h.36 
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1. Corporate philantrophy adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh 

suati perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara 

langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud 

berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan mengelola 

usaha amal tersebut. 

2. Corporate responsibility adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab 

sosial ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan 

3. Corporate policy adalah kaitan erat dengan bagaimana hubungan 

perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu 

perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang 

mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. 

 

E. Pendekatan dan Strategi Corporate Social Responsibility 

1. Pendekatan Corporate Social Responsibility 

Beberapa pendekatan corporate social responsibility menurut 

Totok mardikanto
29

 : 

a. Pendekatan Traditional 

Joe Crotty mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan atau corporate social responsibility telah muncul sebagai 

sebuah kosep untuk bisnis yang mulai berkembang diwilayah barat. 

Melalui pendekatan ini, disepakati bahwa corporate social 

responsibility dikembangkan dengan dilandasi pemahaman, bahwa 
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korporasi wajib bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan dengan 

dilandasi pertimbangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, 

kepatuhan kepada hukum/ peraturan, dan berlaku etis sesuai dengan 

norma dan nilai nilai masyarakat setempat. 

b. Pendekatan Contextual 

Berbeda dengan pendekatan traditional, joe crotty (2011) 

mengingatkan agar pengembangan corporate social responsibility 

tidak harus menjiplak terhadap apa yang sudah dikembangkan di 

Barat. Tetapi pelaksanaan corporate social responsibility perlu lebih 

kontekstual dengan pertimbangan historis dan budaya setempat. 

Karena itu, perkembangan corporate social responsibility tidak 

harus seragam atau sentralistis. Sehingga mengelilingi prasyarat 

corporate social responsibility temuan ini mengemukakan pendapat 

yang menyatakan bahwa dan filantrofi adalah pendorong utama 

corporate social responsibility. Selain itu, pendapat kontekstual 

menantang prinsip kunci dari corporate social responsibility akan 

„beyond compliance’ dan „sukarela‟ sejauh perusahaan muncul dipaksa 

jenis tertentu kegiatan corporate social responsibility, dan melihat 

kegiatan seperti diamanatkan sebagai membayar pajak sebagai 

kontribusi mereka terhadap komonitas lokal mereka. 

c. Pendekatan kelembagaan 

Pendekatan kelembagaan, dimaksud agar pengembangan 

corporate social responsibility disesuaikan dengan sifat dan atau 

lingkup kegiatan bisnisnya  
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Bagi perusahaan-perusahaan lokal, pengembangan corporate 

social responsibility cukup fokus dengan masalah-masalah setempat. 

Sebaliknya, perusahaan-perusahaan multi-nasional akan mengikuti 

pendekatan yang lebih rasional yang mengevaluasi pentingnya isu 

corporate social responsibility lokal dan global kaitannya dengan 

prestasi mereka untuk mengelola lebih efektif sifat unik dari corporate 

social responsibility. 

Sebagai kesimpulan, perusahaan global menghadapi pilihan 

yang jelas. Mereka bisa mencontoh mengelola isu-isu corporate social 

responsibility lokal dan global pada analisis kasus-kasus tekanan untuk 

integrasi dan rensponsif setiap masalah disekitarnya: singkatnya, 

mereka bisa menjadi „transnasional‟ dalam strategi corporate social 

responsibility mereka. Atau, mereka dapat mengabaikan hubungan 

dengan Negara induk perusahaannya. 

d. Pendekatan stakeholder 

Menurut Freeman stakeholder sebagai kelompok atau individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

organisasi. 

Manfaat dari pendekatan stakeholder adalah, organisasi dapat 

mengunakan corporate social responsibility sebagai instrument untuk 

mencapai tujuan stakeholder. Disisi lain pendekatan stakeholder 

memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham, sementara juga meningkatkan total nilai tambah. 



 47 

Masalah terbesar ketika organisasi mencoba untuk menerapkan 

pendekatan stakeholder adalah dalam memprioritaskan stakeholder 

yang paling penting. Namun, menyeimbangkan prioritas tidaklah 

mudah untuk membangun kepentingan bersama. 

e. Pendekatan integrative  

Melalui pendekatan ini, Metha mengharapkan peran perguruan 

tinggi dalam melakukan studi, penelitian, pengembangan model-

model, serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

atau kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan para 

pihak. 

Dalam pengembngan corporate social responsibility, 

perguruan tinggi tinggi dapat melakukan pemberdayaan masyarakat, 

membuka jalan terjalinya hubungan antara perusahaan dan pemangku 

kepentingan yang lain untuk membuka jalan hubungan yang lebih luas 

dan mempengaruhi pemahaman tentang arti penting dan manfaat 

corporate social responsibility baik bagi perusahaan, masyarakat di 

sekitarnya, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. 

2. Strategi Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility sering dianggap sebagai aktifitas 

yang tidak penting, akibatnya kegiatan ini sangatlah kurang berkembang. 

Kegiatan masih sebatas pada pemberian donasi atau sumbangan, tampa 

efek yang berlanjut yang nantinya juga akan berdampak kepada 

lingkungan ekonomi dan sosial dalam jangla panjang, sebaliknya 

corporate social responsibility jika diolah sedemikian rupa dapat dijadikan 
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strategi bagi perusahaan, yang tidak saja bermanfaat bagi perusahaan 

tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah
30

. 

Beberapa strategi corporate social responsibility yang secara 

akademis merupakan strategi bisnis yaitu
31

:  

a. Pedoman (Guideline) dan tata etika  

Pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh 

perushaan. Dalam skala mikro sebenarnya setiap korporasi mempunyai 

suatu tata etika sendiri yang disebut “tata etika”. Tata etika mengatur 

perusahaan dalam memproduksi, berhubungan antar sesama pekerja 

atau antar level perusahaan, etika proses bisnis, etika menghadap 

pesaing, cara menghadapi pelanggan. 

b. Sistem dan kebijakan korporat 

CSR merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan. Korporat 

yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR sebagai bagian dari 

strategi perushaan yang profitabel di masa depan dan berdurasi jangka 

menengah sampai panjang, korporasi yang semacam ini akan 

menempatkan CSR di skema nilai-nilai perusahaan. 

c. Strategi stakeholder, yang berbasis pada strategi bisnis dan 

hubungannya dengan stakeholder. 

d. Strategi manajemen krsis, yang berkaitan dengan krisis sosial, 

lingkungan dan masalah-masalah etis yang dapat diintegrasikan 

dengan strategi bisnis. 
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e. Strategi yang lain termasuk: philanthropy, pengelolaan lingkungan, 

dan penilaian dampak. 

Strategi pemegang saham di disarkan kepada Friedman yang 

menyatakn bahwa perusahaan hanya memiliki tanggungjawab kepada 

masyarakat, yaitu tanggungjawab ekonomi. Strategi altruistik, di sisi lain, 

adalah yang didasarkan atas „memberikan kembali‟ kepada masyarakat dalam 

bentuk sumbangan moneter untuk berbagai kelompok dan penyebab. Strategi 

timbal balik mengambil pendekatan yang lebih strategis untuk corporate 

social responsibility dalam hal memandang tanggungjawab sosial sebagai 

bisnis yang baik. Artinya, dengan mengambil tanggung jawab sosial yang 

lebih luas, perusahaan tidak hanya menawarkan manfaat untuk masyarakat, 

tetapi juga manfaat dalam bentuk keuangan dan lainnya sebagai penghargaan 

nyata.
32

 

 

F. Keterkaitan Antara Corporate social responsibility dengan Corporate 

Social Responsivenes 

Baik konsep corporate social responsibility era tahun 1970-an maupun 

konsep corporate social responsibility pasca adosi konsep sustainable 

development, keduanya memberikakan domain kewajiban perusahaan 

terhadap para pemangku kepentingan. Salah satu komponen kewajiban 

peerusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang bersifat unik dan 

menjadi ciri khas corporate social responsibility adalah discretionary 

responsibilities. Kewajiban ini memiliki beberapa tafsiran sebagai berikut.  
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Pertama, makna dari discretionary memiliki arti bahwa perusahaan 

terlebih dahulu harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku 

disuatu Negara dalam melakukan operasi perusahaan. Bila ternyata setelah 

perusahaan menjalankan operasinya sesua dengan hukum dan undang-undang 

yang berlaku, tetapi masih menimbulkan dampak yang merugikan para 

pemangku kewajibkan maka muncullah kewajiban perusahaan untuk 

mengatasi dampak negatif tersebut dalam bentuk corporate social 

responsibility ataupun corporate social resvonsiveness. 

Kedua, kalaupun perusahaan telah mematuhi hukum dan undang-

undang yang berlaku serta operasi perusahaan tidak membrikan dampak 

negative bagi pemangku kepentingan, namun perusahaan masih dapat 

mewujudkan kewajban discretionary-nya dalam bentuk pelaksanaan berbgai 

program corporate social responsibility. Kegiatan corporate social 

responsibility yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pertimbangan bahwa 

pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility tersebut akan 

mempertinggi legitimasi perusahaan di mata publik.  

Kosep corporate social responsibility memberikan batasan mengenai 

hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap pemangkuu 

kepentingan. Apabila sisi pandangnya dibalik, Corporate social responsibility 

menunjukan berbagai tindakan yang diharapkan oleh para pemangku 

kepentingan akan dilakukan perusahaan.
33
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G. Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Program Corporate Social 

Responsibility 

Perencanaan merupakan kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir 

yang yang ingin dicapai perusahaan yang meliputi strategi, kebijakan, 

prosedur, program, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk 

menghubungkan pelaksanaan corporate social responsibility ataupun 

corporate social performance dengan kinerja keuangan perusahaan corporate 

financial performance namun tujuan pelaksanaan corporate social 

responsibility oleh perusahaan dapat dirumuskan dengan jelas. 

Program corporate social responsibility juga dapat diimplementasikan 

oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi masyarakat 

terhadap perusahaan. Dalam hal ini, operasi perusahaan bisa tidak 

menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat disekitarnya dan perusahaan 

melaksanakan aktivitas corporate social responsibility justru untuk 

meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. 

Hal lain yang perlu diperhatkan dalam pembuatan rencana corporate 

social responsibility adalah bahwa pelaksanaan program corporate social 

responsibility melibatkan kerja sama perusahaan dengan pihak lain. Dalam hal 

ini pelaksanaan corporate social responsibility biasanya melibatkan pula 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon penerima 

manfaat corporate social responsibility contoh masyarakat lokal. Oleh sebab 
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itu, perencanaan corporate social responsibility merupakan perencanaan yang 

terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, 

tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang 

akan terlibat dalam pelaksanaan program corporate social responsibility agar 

program corporate social responsibility dapat berjalan secara efektif.
34

 

 

H. Manfaat Corporate Social Responsibility Terhadap Perusahaan 

Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, 

corporate social responsibility bisa memberikan citra perusahaan yang khas, 

baik, dan etis dimata publik yang pada gilirinnya menciptakan customer 

loyalty. The body shop sering dianggap sebagai memiliki image unik terkait 

isu lingkungan. 

Human resources, program corporate social responsibility dapat 

membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki 

kualifikasi tinggi. Saat interview, calon karyawan yang memiliki pendidikan 

dan pengalaman timggi sering bertanya tentang corporate social responsibility 

dan etika bisnis perusahaan. Bagi staf lama, corporate social responsibility jug 

dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan motivasi dalam bekerja. 

License to operate. Perusahaan yang mejalankan corporate social 

responsibility dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “izin” atau 

“restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standard operasi dan 

kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. 
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Risk management. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap 

perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh 

dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan 

lingkungan. 
35
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